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<p style="text-align: justify;"><img style="border-image: initial; float: left; margin-top: 0px;
margin-right: 5px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border: 0px solid #000000;"
src="images/stories/artykuly/magda/WIM/1.png" alt="1" width="200" height="153" />P�yta
budowlana WIM PLATTE to wielofunkcyjny, nowoczesny wyr� ? lekki, czysty, �atwy do
transportu oraz prosty i szybki w obr�ce. Jest przy tym niezwykle trwa�y. Z tego powodu jest
coraz ch�niej i powszechniej stosowany w udownictwie zar�no przy aran�acji nowych
pomieszcze�jak i w pracach remontowych.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align:
justify;"><strong>ZASTOSOWANIE I ZALETY P�YT BUDOWLANYCH WIM</strong></p> <p
style="text-align: justify;">P�yta budowlana WIM PLATTE jest doskona�ym elementem
no�nym <br /> sk�adaj�cym si�z rdzenia wykonanego z polistyrenu ekstrudowanego (tzw
XPS) zbrojonego z obu stron siatk� z w��na szklanego i pokrytym specjaln� zapraw�
cementowa wzbogacon� �ywicami syntetycznymi. Odznacza si�du�� wytrzyma�o�ci� na
obci��enia oraz sztywno�ci� wykonanej konstrukcji. Jest odporna na dzia�anie wody oraz
stanowi doskona�� izolacj�termiczn� oraz<img style="border-image: initial; float: right;
margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 5px; border: 0px solid
#000000;" src="images/stories/artykuly/magda/WIM/2.png" alt="2" width="200" height="373" />
akustyczn�. WIM PLATTE przeznaczona jest do wyr�nywania i zabudowywania powierzchni
�cian i pod�� wewn�trz i na zewn�trz pomieszcze�w obszarach nara�onych na dzia�anie
wody oraz wilgoci. P�yta jest niezwykle �atwa w obr�ce, dzi�i czemu mo�na w prosty spos�
wykona�dowolnie zaprojektowan� �azienk� nadaj�c jej r�e kszta�ty, od prostych k�t� po
formy p�kr�g�e. Dzi�i swoim specjalnym w�a�ciwo�ciom p�yta budowlana WIM PLATTE
doskonale nadaje si�do zastosowania w miejscach nara�onych na intensywne dzia�anie
wilgoci i skroplonej wody tj. �azienkach, kabinach prysznicowych, �a�niach parowych. Jest
tam stosowana do obudowy urz�dze�sanitarnych (wanien, brodzik�, podtynkowych system�
instalacyjnych itp.) jako bezpo�rednie pod�o�e pod ok�adziny z p�ytek ceramicznych,
mozaiki, tynki strukturalne lub pow�oki malarskie.<strong> WIM PLATTE mo�e
by��stosowana jako materia� do konstruowania blat� pod umywalki, p�k, stopni, siedzisk i
innych element� stanowi�cych jednocze�nie wyposa�enie pomieszcze� Mo�na j� r�nie�
wykorzysta��do estetycznej obudowy przewod�, rur odp�ywowych i pion�
wodnokanalizacyjnych.</strong> Du�a wytrzyma�o��i sztywno��wykonanych z p�yty
budowlanej konstrukcji wraz z odpowiednim systemem mocuj�cym sprawia, �e wyj�tkowo
dobrze sprawdzaj� si�r�nie� przy wykonywania suchej zabudowy w tym przy wznoszeniu
�cian i �cianek dzia�owych.P�yta w szczeg�no�ci mo�e by�wykorzystana tak�e do
wyr�nywania powierzchni �cian eliminuj�c konieczno��stosowania ci�ich i czasoch�onnych
w obr�ce tradycyjnych cementowych zapraw wyr�nuj�cych czy te� tynk� gipsowych. P�yta
stanowi doskona�e pod�o�e pod ok�adziny z p�ytek ceramicznych jak r�nie� pod
dekoracyjne masy szpachlowe. </p> <p style="text-align:
left;"><strong>ZASTOSOWANIE</strong></p> <p>- wyr�nywanie powierzchni �cian i
pod��<br />- wznoszenie �cian i �cianek dzia�owych,<br />- wykonywanie blat� pod
umywalki<br />- zabudowa wanien i brodzik� do kabin prysznicowych<br />- budowa wn� i
�cianek natryskowych<img style="border-image: initial; float: right; margin-top: 0px;
margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 5px; border: 0px solid #000000;"
src="images/stories/artykuly/magda/WIM/4.png" alt="4" width="200" height="230" /><br />tworzenie rega��, stopni, siedzisk i innych<br />element� stanowi�cych wyposa�enie<br
/>pomieszcze�<br /><strong></strong></p> <p><strong>ZALETY P�YTY BUDOWLANEJ
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WIM PLATTE<br /></strong><br />- doskona�a wytrzyma�o��w �rodowiskach<br />o
podwy�szonej wilgotno�ci<br />- odporno��na dzia�anie wody,<br />- bardzo du�a
sztywno��i trwa�o��br />- bardzo lekka, �atwa do transportu<br />- mo�liwo��stosowania
wewn�trz i na zewn�trz budynk�,<br />- du�a �atwo�� szybko��i czysto��obr�ki<br />doskona�a izolacja termiczna i akustyczna<br />- doskonale pod�o�e do uk�adania p�ytek
ceramicznych<br />- brak efektu tzw. ?zimnej �ciany?</p> <p> </p> <p style="text-align:
justify;"><strong>POD�O�A POD MONTA� P�YT BUDOWLANYCH</strong><br
/>Pod�o�a na kt�ych b�zie montowana p�yta budowlana WIM PLATTE zar�no pionowe jak
i poziome musz� by��odpowiednio czyste, sztywne i no�ne. Powinny by��oczyszczone z
resztek zapraw, pozosta�o�ci starych tynk�, wszelkich lu�nych cz�i i innych substancji
zmniejszaj�cych przyczepno�� P�yty budowlane mog� by�stosowane na nast�uj�ce
pod�o�a:<br />- otynkowane i nieotynkowane �ciany z cegie� ceramicznych i silikatowych,
bloczk� z betonu kom�kowego<br />- jastrychy cementowe<br />- stare ok�adziny
ceramiczne i pow�oki malarskie<br />- pod�o�a drewniane i drewnopochodne (np. p�yty
wi�owe i OSB)<br />- surowa �ciana z betonu monolitycznego<br />Zanim przyst�pimy do
monta�u p�yt musimy je najpierw odpowiednio przyci��i dopasowa� Jak ju�
wspomnieli�my obr�ka nie jest czasoch�onna i skomplikowana. Do jej wykonania wystarczy
r�zna pi�ka i n� a do wykonania bardziej wymy�lnych, fantazyjnych kszta�t� elektryczna
pi�a lub wyrzynarka. Istnieje kilka sposob� monta�u p�yt budowlanych w zale�no�ci od tego
jaki element chcemy z niej wykona� Na spos� monta�u wp�yw tak�e posiada
r�no��pod�o�a na kt�ym wykonywany element b�zie mocowany.</p> <p style="text-align:
center;"><img src="images/stories/artykuly/magda/WIM/3.png" alt="3" width="600" height="220"
/></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Do najbardziej popularnych zastosowa�p�yt
budowlanych nale�y wyr�nywanie </strong><strong>�cian</strong>. Istniej� dwa
podstawowe sposoby w zale�no�ci od stopnia r�no�ci pod�o�a. Pierwszy to monta� p�yt z
wykorzystaniem klejenia ca�opowierzchniowego - przy pod�o�u o r�nej powierzchni oraz
niewielkich odchyleniach od pionu. Drugi spos� to klejenie punktowe (na tzw. placki) z
zastosowaniem dodatkowego kotwienia mechanicznego (tzw. ko�kowania), kt�e znajduje
zastosowanie w przypadku pod�o�y o du�ych nier�no�ciach i odchyleniach od pionu oraz
pod�o�ach nie posiadaj� odpowiedniej no�no�ci</p> <p style="text-align:
center;"><strong><img src="images/stories/artykuly/magda/WIM/5.png" alt="5" width="600"
height="186" /></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Mocowanie
ca�opowierzchniowe</strong><br />Na r�nym, no�nym i w miar�pionowym pod�o�u
mo�na klei�p�yt�budowlan� ca�� powierzchni� bez konieczno�ci ko�kowania. Pod�o�e
musi by�wolne<br />od warstw zmniejszaj�cych przyczepno��zaprawy klejowej do pod�o�a
(np. stare pow�oki malarskie, kurz, t�uste plamy itp ), je�eli trzeba wi�sze nier�no�ci nale�y
zniwelowa� Zapraw�klejow� nanosimy na pod�o�e za pomoc� pacy z�atej, a nast�nie
dociskamy p�yt�do warstwy kleju, aby na ca�ej powierzchni styka�a si�z klejem. ��czenia
p�yt szpachluje si��zapraw� klejow�, a nast�nie (co jest szczeg�nie wa�ne w miejscach
nara�onych na wilgo� nakleja si�ta�m��uszczelniaj�c�. Do klejenia ca�o
powierzchniowego nale�y stosowa�p�yty o grubo�ciach 12 i 20 mm. Mocowanie punktowe z
kotwieniem mechanicznymW sytuacji kiedy nie ma mo�liwo�ci skutecznego zamocowania
p�yty budowlanej na �cianie metod� klejenia<br />ca�opowierzchniowego z powodu braku
no�no�ci.</p> <p style="text-align: center;"><img
src="images/stories/artykuly/magda/WIM/7.png" alt="7" width="600" height="185" /></p> <p
style="text-align: justify;"><strong style="text-align: justify;">W przypadku zbyt du�ych

2/3

P�yta Budowlana WIM PLATTE - Innowacja w aran�acji wn�rz

odchyle�od pionu</strong><span style="text-align: justify;"> nale�y
p�yt��przyklei�punktowo na tzw. placki i zakotwi�mechanicznie u�ywaj�c do tego
odpowiednich ko�k�. Przy takim sposobie monta�u p�yt nale�y stosowa�p�yty o
minimalnej grubo�ci 20 mm. Przed nasieniem zaprawy na p�yt�zaznaczamy miejsca
naniesienia przewiercaj�c p�yt�wiert�em lub przebijaj�c wkr�akiem. Nast�nie na
zaznaczone miejsca nanie��porcje zaprawy klejowej. Postawi�p�yt��uko�nie na
pod�odze, docisn���i wyr�na� nast�nie ustawi�w pionie i poziomie przy u�yciu poziomicy.
Ko�kowanie rozpocz��po zwi�zaniu zaprawy, w wykonanym </span><span style="text-align:
justify;">wcze�niej otworze w �cianie (przewierconym przez p�yt� warstw��zwi�zanej
zaprawy). W celu zapewnienia odpowiedniego zamocowania p�yty nale�y u�y�5 ko�k�/m2.
W przypadku p�yt o d�ugo�ci 250 cm kotwienie nale�y wykona�w czterech naro�nikach i na
�rodku p�yty. Dodatkowo kotwienia za pomoc� ko�k� nale�y wykona�wzd�u� osi
pod�u�nej w odst�ie co 60cm od do�u do g�y p�yty. Na koniec w miejscach ��czenia p�yt
przyklejamy ta�m�uszczelniaj�c�.</span></p> <p style="text-align:
justify;"><strong>OBUDOWA UMYWALEK, WANIEN I NATRYSK�</strong><br />P�yty
budowlane WIM PLATTE umo�liwia nie tylko na zabudow�powierzchni p�askich ale tak�e
pozwala modelowa�r�e bry�y i kszta�ty. Stanowi�one mog� konstrukcj�dla obudowy
wanny, zamocowania umywalki, ustawienia kabiny prysznicowej, a w jej �rodku dodatkowo
stopni czy siedziska. Mo�liwo�ci projektowania s� praktycznienieograniczone. Doskonale
nadaj� si��do wykonywania wszystkich mebli �azienkowych przeznaczonych do ob�o�enia
p�ytkami. Niemal standardem sta�o si�ju� u�ywanie p�yt budowlanych do obudowy wanien.
<strong>Jednym z ciekawszych nowych rozwi�za�jest tworzenie blat� pod
umywalki</strong>. Ob�o�one p�ytkami blaty umywalek s� coraz popularniejsze. Do takiego
rozwi�zania zaleca si�zastosowanie p�yty budowlanej o grubo�ci 50mm. Mocowa�p�yty
budowlanej do pod�o�a lub �ciany dokonuje si�specjalnymi z��czkami, a zabudowa jest
uszczelniana odpowiedni� ta�m� szczelniaj�c�. Poprzez naci�ie p�yty i jej zaprojektowane
wygi�ie otrzymuje si�powierzchnie zaokr�glone.<br />Przygotowa� : Pawe� Lisi�ki</p>

3/3

